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Oproepcontract voor onbepaalde tijd 
 
De ondergetekenden: 
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘[naam]’, gevestigd te [adres en 

woonplaats], te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen: 
‘werkgever’;  

of 
 De heer/mevrouw [naam], tevens handelende onder de naam ’[naam]’, gevestigd te [adres en 

woonplaats], hierna te noemen: ‘werkgever’; 
of 
 De vennootschap onder firma ‘[naam]’, gevestigd te [adres en woonplaats], te dezen 

vertegenwoordigd door haar vennoten, de heer/mevrouw [naam] en de heer/mevrouw [naam], 
hierna te noemen: ‘werkgever’; 

 
2.  De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum] wonende te [adres en woonplaats], 

hierna te noemen: ‘oproepkracht’; 
 
Gezamenlijk te noemen: ‘partijen’, 

 
Nemen in aanmerking dat: 

 
a. Partijen wensen met elkaar een oproepovereenkomst aan te gaan; 
b. (zie toelichting); 
c. Partijen wensen deze oproepovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden hierbij 

schriftelijk vast te leggen. 
 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 
1. Indiensttreding 

1.1 De oproepkracht verbindt zich aan het bedrijf van werkgever in de functie van [functienaam], in 
de ruimste zin. De oproepkracht verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden die 
na een oproep in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden 
en is dan ook verplicht om aan een rechtsgeldige oproep gehoor te geven. De oproepkracht 
mag slechts weigeren aan een oproep gehoor te geven indien hij/zij redelijkerwijs niet in staat is 
op de door werkgever aangegeven tijden te werken. 
 

1.2 De oproepkracht kan op de volgende dagen worden opgeroepen: [dagen waarop oproepkracht 
inzetbaar is], waarbij de werktijden liggen tussen [tijdstippen]. De oproepkracht verklaart zich 
bereid om indien de werkgever hierom verzoekt ook buiten de gebruikelijke werktijden 
werkzaamheden te verrichten.   
 

1.3 Gedurende een werkdag van [aantal] uur heeft de oproepkracht recht op [aantal] minuten 
pauze. De pauze wordt niet tot de arbeidsduur gerekend en gedurende de pauze bestaat dan 
ook geen recht op doorbetaling van loon. 

 
1.4  Er kunnen de oproepkracht werkzaamheden worden opgedragen welke buiten de 

overeengekomen standplaats [plaatsnaam] moeten worden verricht. De oproepkracht zal 
daardoor binnen redelijke grenzen bereid moeten zijn om zijn werkzaamheden (incidenteel) 
elders te verrichten. 

 
 


